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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠٢٠

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٩

)مدققة(

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠١٩

)مراجعة(

املوجودات

 759,422  692,596  804,782 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 287,745  393,606  418,380 ومؤسسات أخرى

 2,921,671  2,817,144  2,520,422 مرابحات وتمويالت اخرى

 497,521  635,151  653,322 تمويالت املشاركة

 5,760  -    -   استثمارات يف املضاربة

 1,089,689  1,535,788  1,712,932 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 668,442  633,292  574,178 استثمارات يف رشكات زميلة

 400,590  392,797  385,758 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 128,788  115,433  124,224 تكافل ومستحقات ذات صلة

 230,945  168,994  184,655 موجودات أخرى

 254,478  251,005  255,742 استثمارات عقارية

 269,388  260,217  260,217 عقارات قيد التطوير

 64,140  78,285  80,186 موجودات ثابتة

 117,982  110,931  104,821 موجودات غري ملموسة

 7,696,561  8,085,239  8,079,619 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1,482,773  1,515,182  1,578,192 حسابات جارية للعمالء

 1,018,385  1,282,867  1,196,655 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,570,261  1,563,797  1,412,736 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 480,196  384,432  379,745 املطلوبات األخرى

 132,862  129,768  133,502 إحتياطي تابع للتكافل

 4,684,477  4,876,046  4,700,830 إجمايل املطلوبات

 2,594,140  2,802,344  3,091,202 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 324,093  311,303  278,785 حقوق األقلية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 7,602,710  7,989,693  8,070,817 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757,690  757,690  757,690 رأس املال

 )30,149( )30,149( )30,149(أسهم الخزينة

 109,419  114,298  76,875 االحتياطيات

 )743,109( )746,293( )795,614(خسائر مرتاكمة

 93,851  95,546  8,802 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 7,696,561  8,085,239  8,079,619 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

اإليرادات 

 1٠5,٣٠5  1٠7,٢94 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )71,4٢1( )57,1٢5(الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة  
 ٣٣,884  5٠,١6٩    بصفتها مضارباً

 88,65٠  74,117 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ٢٠,7٠٠  15,٠48 حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 55,4٠1  79,64٢ الدخل من االستثمارات

 48,٠٢٢  54,454 إيرادات أخرى

 ٢46,657  ٢7٣,4٣٠ إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )1٠٢,68٠( )11٢,96٢(ومؤسسات أخرى )صايف(

 ١4٣,٩77  ١6٠,468 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )9٠,٠4٠( )9٣,49٢(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )14,856( )16,٢6٣(االستهالك واإلطفاء

 )١٠4,8٩6( )١٠٩,755(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ٣٩,٠8١  5٠,7١٣ والرضائب الخارجية 

 )9,96٣( )٢8,٠51(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ٢٩,١١8  ٢٢,66٢ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )16,٠9٠( )15,٢59(رضائب خارجية

 ١٣,٠٢8  7,4٠٣ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 8,٣66  )1,٢89(مساهمي اإلثمار

 4,66٢  8,69٢ حقوق األقلية

 7,4١٣,٠٢  ٠٣8 

٠.٢٩ )٠.٠4()خسائر(/ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٢9,118  ٢٢,66٢ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 14,856  16,٢6٣ االستهالك واإلطفاء

 )٢٠,7٠٠( )15,٠48(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 9,96٣  ٢8,٠51 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )55,4٠1( )79,64٢(الدخل من االستثمارات األخرى

 1٣٢  ٣6 خسائر بيع موجودات ثابتة

 )٢٢,٠٣٢( )٢7,678(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 4,٣98  419,٢95 املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 145,1٠٢  )٢٣5,646(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )1٠1,775( )69,577(تمويالت املشاركة

 )88,٣96( )٢٠,٣74(موجودات أخرى

 168,78٠  144,89٠ الحسابات الجارية للعمالء 

 )474,46٢( )57,٠8٢(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1٣9,477  )٣٣,754(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )59,٣6٢( 4,61٣ املطلوبات األخرى

 19,474  ٣٢7,٢79 الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )18,٣٣٠( )6,79٠(الرضائب املدفوعة

 )٢87,١٢6( 445,١76 صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 1٠,175  7,٠٣9 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 5٣5,6٣7  )٢17,19٢(صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 ٢6,7٣7  ٢6,89٢ توزيعات أرباح من رشكات زميلة

 )1٢,1٢7( )6,٣1٣(رشاء موجودات ثابتة

 56٠,4٢٢  )١8٩,574(صايف النقد )املستخدم يف(/ الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 5٣٢  -   حقوق األقلية

 5٣٢  -   صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )97,48٢( )44,9٠٢(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١76,٣46  ٢١٠,7٠٠ صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 64١,١5٢  85٠,4٩7 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 8١7,4٩8  ١,٠6١,١٩7 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6,٣56  )75١,475( ١4٠,٢٩٠  )٩4,٢٠٣( ٣,١87  )6,٩٢4( 5٠,7٢7  ٣8,4١8  ١4٩,٠85  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 8,٣66  8,٣66  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات  
 )٢,١66( -    )٢,166( -    -    )٢,166( -    -    -    -    -      استثمارية وما يف حكمها

 7٩4  -    7٩4  -    794  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )٢,٣٢٠( -    )٢,٣٢٠( -    -    )٢,٣٢٠( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢7,١7٩( -    )٢7,١7٩( )٢6,946( )516( ٢8٣  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٩٣,85١  )74٣,١٠٩( ١٠٩,4١٩  )١٢١,١4٩( ٣,465  )١١,١٢7( 5٠,7٢7  ٣8,4١8  ١4٩,٠85  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2020 

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ٩5,546  )746,٢٩٣( ١١4,٢٩8  )١٠٩,6٩٢( 4,١78  )١8,485( 5٠,7٢7  ٣8,485  ١4٩,٠85  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

التعديالت الناتجة عن اعتماد معيار
 ١٠,66٠  -    1٠,66٠  -    -    1٠,66٠  -    -    -    -    -      املحاسبة املالية رقم ٣٣

 ١٠6,٢٠6  )746,٢٩٣( ١٢4,٩58  )١٠٩,6٩٢( 4,١78  )7,8٢5( 5٠,7٢7  ٣8,485  ١4٩,٠85  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠٢٠

 )١,٢8٩( )1,٢89( -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة الفرتة

خسائر التعديل صايف املساعدات 
  الحكومية 

   -    -    -    -    -    -    -    -    - )51,44٣( )5١,44٣( 

 ٣,4١١  ٣,411  -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصة الرشكة التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات 
 )٢,٢6٩( -    )٢,٢6٩( -    -    )٢,٢69( -    -    -    -    -     استثمارية وما يف حكمها

 )٢8,4٣٣( -    )٢8,4٣٣( -    -    )٢8,4٣٣( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )١7,٣8١( -    )١7,٣8١( )14,856( )1,976( )549( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 8,8٠٢  )7٩5,6١4( 76,875  )١٢4,548( ٢,٢٠٢  )٣٩,٠76( 5٠,7٢7  ٣8,485  ١4٩,٠85  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2020


